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Plaatselijk Belang Noordbarge: Jaarverslag 2021-2022 (1-10-2021 – 30-09-2022) 

 

 

Inleiding 

In november 2021 konden we onze jaarvergadering nog houden in het Terra College. Kort daarna 
werden door de overheid weer zodanige maatregelen afgekondigd in verband met de Corona 
epidemie, dat vrijwel al onze activiteiten moesten worden afgelast.  

Maar vanaf het voorjaar kon alles gelukkig weer doorgaan. 

 

Het bestuur 

Op de jaarvergadering op 12 november 2021 was Sisca Boonstra herkiesbaar en ze werd dan ook 
door de vergadering herbenoemd voor een periode van zes jaar. In de vacature die nog openstond na 
de verhuizing van Klaas van de Meulen in de zomer van 2021, werd Geert Koffeman gekozen als 
bestuurslid. Daarmee bestond het bestuur weer uit een gewenst oneven aantal van negen leden. 
Helaas, een paar maanden later moest Geert zijn bestuursfunctie weer opzeggen in verband met zijn 
gezondheid. Daarmee bestond het bestuur in het verenigingsjaar 2021-2022 voor het grootste deel uit 
de volgende acht personen: Onno te Nuyl (voorzitter), Sikko Boelema (secretaris), Evelien van Eken 
(penningmeester), Janneke Luikens (Ledenadministratie), Erna de Jonge en Lagon Latour 
(Gezelligheid) , Sisca Boonstra (welkom nieuwe inwoners) en Elgar Feddema (Oud Papier)  

De voorzitter, Onno te Nuyl heeft aangekondigd zich niet herkiesbaar te stellen in november 2022, 
als zijn derde periode van 6 jaar erop zit. Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

In de wintermaanden heeft het bestuur niet fysiek vergaderd, omdat het in verband met de Corona 
regels nauwelijks mogelijk was. Er zijn in die periode ook geen digitale vergaderingen geweest 
omdat er door diezelfde Coronabeperkingen zo weinig activiteiten waren dat er ook niet zoveel te 
vergaderen viel. In de periode maart t/m september heeft het bestuur vier keer vergaderd, in het 
nieuwe gebouw van het Terra College aan de Huizingsbrinkweg. 
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Oud Papier Inzameling 

Oud papier kan elke dag worden gedeponeerd in een container aan de Hooggoorns. Om praktische 
redenen wordt de container ’s avonds niet afgesloten. Er wordt een oogje in het zeil gehouden door 
de buurvrouw. Het is jammer dat er soms andere rommel achtergelaten wordt dan oud papier, dat er 
papier buiten de container wordt gedumpt, en dat de bermen rond de container worden stuk gereden. 
Het bestuur vraagt iedereen om medewerking om de buurt van de container netjes te houden. 

Ook dit jaar werd op de eerste zaterdagen van de maand (behalve augustus) oud papier in 
Noordbarge opgehaald door vrijwilligers met een tractor en een kiepkar, georganiseerd door Haye 
Witteveen. De tractor van Geert Nijhoff trok de kiepkar. De koffie is bij Harry en Geesje Gerrits 
thuis.  

Bestuurslid Elgar Feddema verzorgt de contacten met Virol en de gemeente. 

Bij de huidige aantrekkelijke prijzen van oud papier is het inzamelen van oud papier erg 
aantrekkelijk voor onze vereniging.  

Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet.  

 

Website www.noordbarge.nl 

De website van Plaatselijk Belang Noordbarge wordt gevuld door een redactiecommissie, met daarin 
bestuursleden Elgar Feddema en Sikko Boelema, fotograaf en website-manager Henk Zwols en 
voorzitter Wim Boonstra. Henk Jeurink doet mee namens de Historische Commissie. Tot midden 
2022 maakten Mieke Katoen, Jorien Huizing en Nanette Arndt ook deel uit van deze commissie. In 
de zomer kwam Joyce van der Kruijf erbij. De website bevat allerlei praktische informatie, 
aankondigingen en verslagen van de activiteiten en diverse nieuwtjes en wetenswaardigheden uit 
Noordbarge. De website is een leuke en nuttige bron van informatie voor Noordbargers en in 
Noordbarge geïnteresseerden, wat blijkt uit de bezoekersaantallen.  

 

Gezelligheids activiteten  

Ook dit jaar heeft de Commissie Gezelligheid, bestaande uit Erna de Jonge en Lagon Latour, weer 
diverse activiteiten georganiseerd.     

In november 2021 werd met groot succes weer een Sinterklaasmiddag voor de kinderen gehouden in 
het Terra College. 
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Er waren voor december een Kerst-Bloemschikavond en een Whiskey Proeverij georganiseerd, maar  
als gevolg van de toen geldende Corona maatregelen van de overheid moesten die helaas afgezegd 
moesten worden. 

In de donkere weken voor Kerst werd Noordbarge weer verlicht en daarmee opgevrolijkt door de 
fairy bells op enkele plaatsen in de wijk, deze keer weer iets meer dan daarvoor.  

Op Paasmaandag, 18 april, vond het traditionele Neuties Schiet’n weer plaats bij de Boerderij. Er 
was ook veel aandacht voor de kinderen. 

De Commissie Gezelligheid, werkt nog aan ideeën om ook buiten de kerstperiode de wijk 
Noordbarge te versieren, zoals met bloembakken.  

Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan voor een soort buurtfeest of -maaltijd, om de saamhorigheid 
in onze wijk verder te bevorderen, en het gemis aan activiteiten in de Corona periode enigszins te 
compenseren. 

 

Andere activiteiten  

Het carbidschieten op Oudejaarsdag 2021, georganiseerd door een apart groepje, ging ondanks de 
Corona beperkingen wel door, maar in afgeslankte vorm, zonder publiek. 

Het bestuur had voor zondag 9 januari 2022 een Nieuwjaarsreceptie gepland bij Ten Cate. In verband 
met de toen geldende Corona maatregelen heeft het bestuur deze receptie toch maar afgelast. 

Op 17 en 18 juni werd het traditionele Stoetbakken weer georganiseerd door de Stichting 
Stoetbakken. Het was weer als vanouds gezellig. Net als in voorgaande jaren, werd het ontbijt op 
zaterdagochtend aangeboden en verzorgd door het bestuur van Plaatselijk Belang. 

Op zondag 11 september 2022 werd weer een fietstocht georganiseerd voor Noordbargers, deze keer 
door de families Engbers en Zuidersma. Het was gezellige middag met ruim 30 deelnemers. 

Op zaterdag 17 september werd de motor toertocht verreden, georganiseerd door Richard van Eken, 
Marcel Kruidhof en Sjoerd Waalkens. Ook geslaagd. 

Het zangkoor Noordbarge kon door de Corona maatregelen in de winterperiode niet repeteren, maar 
in het voorjaar werd weer begonnen met de wekelijkse repetities. 

De Historische Commissie komt regelmatig bijeen om de geschiedenis van onze wijk en zijn 
vroegere bewoners uit te pluizen. Deze Historische Commissie had eerder een historische 
wandelroute door Noordbarge opgezet. Deze is inmiddels opgenomen in het Drentse wandelnetwerk. 
Ook is op initiatief van de Historische Commissie een bank geplaatst ter nagedachtenis aan Roel de 
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Lange, politieagent/verzetsstrijder en Drents dichter uit Noordbarge. Deze bank staat op de brink bij 
de splitsing van de Oude Zuidbargerstraat en Huizingsbrinkweg. 

Alle organisatoren, ook die hierboven niet genoemd zijn, verdienen onze complimenten. Met elkaar 
hebben we er ondanks Corona toch een succesvol jaar van gemaakt.  Al deze activiteiten dragen bij 
aan de leefbaarheid van Noordbarge. Hartelijk dank voor de inzet en het meedoen. 

 

Contacten met de gemeente Emmen 

Plaatselijk Belang Noordbarge is voor de gemeente Emmen de zogenaamde Erkend Overleg Partner 
(EOP) voor allerlei zaken die ons dorp aangaan. Zo heeft elk dorp en elke wijk in de gemeente een 
EOP. 

Bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd voor de EOP’s werden bezocht door één 
of meerdere bestuursleden van Plaatselijk Belang Noordbarge.  Dit was ook het geval voor het 
zogenaamde Platform Overleg en de Waarderingsavond. 

Als er aanleiding toe is wordt er vanuit het bestuur contact opgenomen met de gemeente om zaken 
aan te passen of te verbeteren.  

Kleine zaken, over kleine ergernissen zoals grasmaaien en de toestand van de wegen, worden 
meestal gelukkig snel opgelost na contacten van bewoners direct met de gemeente, zonder 
tussenkomst van het bestuur.  

 

Ontwikkeling Voormalig Terra terrein  

Door projectontwikkelaars is een plan ontwikkeld om op het terrein van het inmiddels afgebroken 
Terra gebouw tussen de Noordbargerstraat, Middenstraat en Scheperstraat twaalf boerderij- en 
schuurwoningen te bouwen.  

In het vorige verenigingsjaar, in mei/juni 2021 heeft het bestuur als reactie op het voorontwerp voor 
de wijziging van het bestemmingsplan voor dit terrein, aan de gemeente haar tevredenheid 
uitgesproken over het feit dat hier woningen gebouwd gaan worden. Mede op verzoek van enkele 
omwonenden is toen ook aan de gemeente de wens doorgegeven om het gemotoriseerd verkeer niet 
via de Scheperstraat maar via de ingang aan de Noordbargerstraat te laten gaan, zoals ook het geval 
was voor het Terra College. Dit om het karakter van de authentieke Scheperstraat zoveel mogelijk in 
stand te houden. 

In april 2022 werd het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd door de gemeente. In een inloop 
bijeenkomst bij Ten Cate werd dit door gemeente en projectontwikkelaars toegelicht. In dit ontwerp 
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bestemmingsplan stond de route voor het gemotoriseerd verkeer nog steeds via de Scheperstraat, met 
andere woorden er was niets gedaan met de inbreng van het bestuur en omwonenden op het 
voorontwerp in 2021. Daarom hebben bewoners en bestuur nogmaals hun zienswijze geuit bij de 
gemeente, ditmaal op het ontwerp bestemmingsplan. In deze zienswijzen werd vastgehouden aan de 
wens het gemotoriseerd verkeer niet via de Scheperstraat te laten plaatvinden. Ook heeft het bestuur 
via zienswijzen uitgesproken niet te spreken te zijn over het gebrek aan communicatie hierover 
tussen voorontwerp en ontwerpfases. In een gesprek met twee wethouders en de 
projectontwikkelaars heeft een delegatie van het bestuur dit nogmaals besproken, maar de 
wethouders hielden vast aan hun standpunt. De voorzitter van PBNB heeft in een 
Gemeenteraadscommissievergadering ons standpunt ook nog eens toegelicht, diverse 
gemeenteraadsfracties zijn op de hoogte. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen. 

 

Andere ontwikkelingen in Noordbarge 

Een groep betrokkenen, waaronder een Noordbarger, is een plan aan het ontwikkelen om het 
Harmoniummuseum uit het Veenpark naar de Oude Melkfabriek te verplaatsen, in combinatie met 
muziekonderwijs. Bij de gesprekken met de gemeente is ook de huidige voorzitter van PBNB, op 
persoonlijke titel, betrokken. 

Voor het voormalig pand en perceel van de HAKA worden plannen ontwikkeld voor de bouw van 
een zorginstelling. Een aantal bewoners volgt dit kritisch, van enige afstand gevolgd door het bestuur 
van PBNB. Overleg van deze buurtbewoners met de gemeente heeft begin september plaats 
gevonden. 

 

Contacten intern 

Nieuwe bewoners van Noordbarge worden zover bekend welkom geheten door bestuurslid Sisca 
Boonstra. Zij is hierbij wel afhankelijk van anderen, bijv. buren, om te weten waar en wanneer er 
nieuwe bewoners komen wonen, omdat in verband met de privacyregels dit niet meer door de 
gemeente wordt doorgegeven. Over het algemeen wordt dit contact door nieuwkomers gewaardeerd. 
De meeste nieuwe bewoners geven zich ook op als lid van Plaatselijk Belang. 

 

Sikko Boelema, Oktober 2022 

 


